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‘Stoppen met gas’ is snel b eloofd, maar niet zo snel gedaan

Als het aan  
de Nederlandse 

overheid ligt, stookt 
geen huishouden over 
dertig jaar nog op gas. 
Wat betekent dit nu al 
voor huiseigenaren? 

TEKST MARIJKE VAN GERVEN 
FOTOGRAFIE HOLLANDSE HOOGTE

ILLUSTRATIE ISTOCK
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 ‘I
k heb de makelaar gevraagd 
of ik weer een cv-ketel moet 
installeren,’ zegt Ruud Droog. 
Zijn huis staat te koop, maar 
de verkoop vlot niet. ‘Kijkers 

vallen erover dat ons huis geen cv-
installatie heeft, maar dat we ons huis 
verwarmen met een warmtepomp, in-
fraroodpanelen en pelletkachel.’ 

Nu is het huis van Droog nog een ra-
riteit – ruim 95 procent van de huizen 
in Nederland wordt verwarmd met 
aardgas – over dertig jaar zal het gang-
baar zijn. Dat komt door het Klimaat-
akkoord dat 195 landen ruim een jaar 
geleden in Parijs ondertekenden. De 
landen, waaronder Nederland, spraken 
af dat de opwarming van de aarde moet 
worden beperkt tot maximaal 2 graden 
Celsius. Voor Nederland betekent dat 
dat in 2050 de CO2-uitstoot moet zijn 
gereduceerd tot bijna nul. Afgelopen 
december maakte minister Henk Kamp 
van Economische Zaken bekend wat 
daarvoor onder meer nodig is: de cv-
ketel en het gasfornuis moeten bij Ne-

derlandse huishoudens de deur uit. Ook 
wil hij dat op termijn nieuwbouwwo-
ningen niet langer worden aangesloten 
op aardgas (zie kader ‘Aansluitplicht 
nieuwbouw’ op pagina 31). En stroom 
mag op termijn alleen nog duurzaam 
worden opgewekt, bijvoorbeeld met 
windmolens en zonneparken. In de 
industrie blijft gas voorlopig nog wel 
een rol spelen, maar een veel kleinere. 

Dit betekent niet dat woningbezit-

ters al meteen aan de bak moeten, want 
2050 is nog twee cv-ketels weg. ‘Maar 
kijk op logische momenten of je kunt 
overstappen op een duurzaam alter-
natief,’ zegt Kornelis Blok, hoogleraar 
energiesysteemanalyse bij de Techni-
sche Universiteit Delft. Isoleer bijvoor-
beeld het dak als de pannen vervangen 
moeten worden, of overweeg bij een 
grote verbouwing te investeren in een 
duurzame verwarmingsinstallatie. 

September 2013 
Het kabinet sluit met 46 partijen 
(waaronder bedrijven en milieu-
organisaties) het Nationaal 
Energieakkoord. Ze spreken af 
jaarlijks 1,5 procent energie te 
besparen. Ook moet in 2020 14 
procent van alle in Nederland 
verbruikte energie uit een 
duurzame bron komen. In 2023 
moet dat 16 procent zijn. 

Een dag voor de klimaattop in  
Parijs kwamen in Nederland 

duizenden mensen bijeen voor 
de Klimaatparade, een manifes-

tatie om aandacht te vragen voor 
klimaatverandering

December 2015
In Parijs vindt de 
VN-Klimaattop plaats. 
(Op de foto, links: een 
Deense kunstenaar 
plaatste twaalf blokken 
Groenlands gletsjerijs 
voor het Pantheon om 
aandacht te vragen 
voor klimaatverande-
ring). 195 landen, 
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Dat deed bijvoorbeeld Olaf van der 
Kleij. Hij en zijn vrouw kochten in 
2011 het huis van zijn schoonouders. 
‘We lieten het slopen en bouwden een 
nieuw huis. Het lag voor de hand ons 
huis met gas te verwarmen. Maar de 
gasmeter bleek in een kast te zitten op 
het terrein van de buurman. En om die 
te verplaatsen of een lange gasleiding 
aan te leggen, moesten we pakweg zes-
duizend euro betalen. Toen gingen we 

kijken naar een alternatief.’ De keuze 
viel op een warmtepomp met warm-
tewisselaar. Hij verwarmt zijn huis nu 
met warmte uit de bodem. 

Het was trouwens een behoorlijk uit-
zoekwerk, omdat installateurs niet veel 
ervaring hadden met dit soort instal-
laties. Het alternatief was niet goedko-
per, wel duurzaam. Hij betaalde voor 
de installatie vijf jaar geleden ongeveer 
twintigduizend euro. ‘Maar we beta-

len maandelijks niks voor gas en licht, 
waardoor we de investering in ongeveer 
zes of zeven jaar terugverdienen.’ 
Wat staat een woningbezitter te doen 
bij wie geen verbouwing op stapel staat, 
maar waarbij de cv-ketel het over een 
paar jaar begeeft?  Ketel vervangen of 
niet? ‘Dat is lastig,’ zegt David Peters, 
directeur strategie en innovatie bij 
netbeheerder Stedin. De kans bestaat 
volgens hem dat huishoudens nu in-
vesteren in een dure, maar duurzame 
installatie, terwijl de wijk waarin ze 
wonen op termijn wordt aangesloten 
op een warmtenet waarvan de kosten 
per huishouden veel lager zijn. Wat het 
beste alternatief voor gas is, verschilt 
per regio, wijk en zelfs per huishouden. 
Huizen in dichtbebouwde gebieden 
kunnen via een warmtenet worden ver-
warmd met restwarmte van fabrieken. 
Voor woningen die ver uit elkaar staan 
is dat vaak geen optie. Voor een huis 
in het buitengebied, dat uitstekend is 
geïsoleerd, kan een warmtepomp een 
optie zijn. Die haalt warmte uit de lucht, 

waaronder Nederland, sluiten in 
Parijs een bindend klimaatak-
koord. Uitvloeisel daarvan: 
Nederland mag in 2050 nauwe-
lijks nog CO2 uitstoten. 

Oktober 2016
De Nationale Klimaattop vindt 
plaats in Rotterdam. Bijna 
honderd partijen, bespreken hoe 

Nederland uitvoering kan geven 
aan de in Parijs gemaakte 
afspraken. Aanwezigen onderte-
kenen het manifest ‘Aan de slag 
met wonen zonder aardgas’.  

November 2016 
Het klimaatakkoord dat in Parijs is 
gesloten, gaat in. 
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Vanaf 2020 
(als alle plannen doorgaan)

Nieuwe gebouwen mogen na 2020 
geen of heel weinig energie gebrui-
ken. De Rijksoverheid noemt dat 
bijna-energieneutraal.  

2023 
Het klimaatbeleid van de deelne-

bodem of het grondwater en verwarmt 
daarmee, via een aantal tussenstappen, 
het huis. Dat is wel een kostbare en in-
grijpende klus. 

Pas over een jaar of vijf 
Komende tijd zullen huiseigenaren nog 
niet veel merken van de plannen van 
Kamp. Zijn Energieagenda gaat over de 
periode tussen de jaren 2023 en 2050. 
‘Pas over een jaar of vijf verandert er 
mogelijk iets. Wetten moeten aangepast 
en gemeenten hebben zeker vijf jaar 
de tijd nodig om te leren en te experi-
menteren. Ze moeten per wijk bekijken 
hoe ze huizen willen verwarmen en wat 
daarvoor nodig is,’ zegt Sible Schöne, 
directeur van klimaatbureau Hier, een 
organisatie die consumenten voorlicht 
over duurzame energie. Hier heeft af-
gelopen oktober met ruim honderd 
partijen, als bouwers, gemeenten en 
milieuorganisaties, het manifest ‘Aan 
de slag met wonen zonder aardgas’ 
ondertekend. In het manifest beloven 
zij zo snel mogelijk bestaande wonin-
gen dusdanig aan te passen dat ze geen 
aardgas meer nodig hebben. ‘Vanaf 2022 

dit vindt de vereniging

‘Dit vraagt om krachtig beleid’ 

‘Dat we op termijn stoppen met het gebruik van aardgas lijkt onvermij-
delijk’, zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij Vereniging 
Eigen Huis. ‘Consumenten moeten duidelijkheid krijgen over de alterna-
tieven, welke kosten een afsluiting met zich meebrengt, wie dat betaalt 
en wat een andere manier van verwarmen betekent voor het comfort 
en de energierekening. Er bestaat nog veel onzekerheid. Moeten huis-
eigenaren een nieuwe cv-ketel aanschaffen, een warmtepomp kopen 
of juist afwachten tot ze worden aangesloten op een warmtenet.’ Over 
stadswarmte, een van de alternatieven, bestaat volgens hem veel on-
vrede. ‘Huiseigenaren klagen over hoge rekeningen en het gebrek aan 
keuzevrijheid. Er valt dus nog veel te winnen.’ De CO2-uitstoot dring je 
volgens hem niet alleen terug door te stoppen met aardgas. ‘Woningen 
goed isoleren is minstens zo belangrijk. Onze leden hebben hier veel 
vragen over. Er is een ratjetoe aan regelingen. De overheid moet een 
krachtig en duurzaam stimuleringsbeleid voeren dat huiseigenaren ont-
zorgt en helpt.’ Gemeenten moeten daarnaast samen met bewoners 
nadenken en overleggen over de toekomstige energievoorziening. Van 
der Veen: ‘Alleen dan ontstaat draagvlak voor verandering. Hoe een huis 
in de toekomst wordt verwarmd, kan namelijk per straat verschillen. De 
nieuwe Omgevingswet moet regelen dat consumenten bij de plannen 
worden betrokken. Vereniging Eigen Huis werkt aan een participatiewij-
zer die hiertoe een voorstel doet.’  

December 2016 
Minister Kamp presenteert de 
Energieagenda. Dat beschrijft het 
beleid van na 2023 (het jaar dat 
het Nationaal Energieakkoord 
afloopt) dat ervoor moet zorgen 
dat Nederland in 2050 bijna 
CO2-neutraal is. In de agenda staat 
dat tegen 2050 aardgas moet zijn 
verdwenen uit huishoudens. 
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willen we elk jaar 200 tot 250 duizend 
woningen van het aardgas af halen,’ zegt 
Schöne. Naast gemeentes experimente-
ren ook netbeheerders met duurzame 
warmte. ‘Eind 2017 hoop ik te kunnen 
zeggen wat volgens ons de ideale route 
is naar een duurzame warmtevoorzie-
ning voor iedereen, welke lessen we 
hebben geleerd en wat volgens ons de 
taak is van de overheid,’ zegt Peters van 
Stedin. Want over de taakverdeling is 
nog niet veel bekend. Kamp maakt de 
gemeentes in ieder geval in hoge mate 
verantwoordelijk, maar die hebben nu 
alleen nog vage plannen. Uitzonderin-
gen daargelaten. In november schreef 
de Amsterdamse wethouder Choho bij-
voorbeeld  een gedetailleerd plan over 
wonen zonder aardgas. De wethouder 
ziet vooral veel in stadswarmte. Nog 
dit jaar wil hij tienduizend bestaande 
huurwoningen aanwijzen, die duur-
zaam moeten worden verwarmd. 

Huur is eenvoudiger  
Huurwoningen verduurzamen is re-
latief eenvoudig. Gemeentes kunnen 
daarover afspraken maken met woning-

corporaties. Individuele koopwoningen 
aanpakken is ingewikkelder. Er is veel 
geld mee gemoeid, en niet elke huisei-
genaar kan het betalen. Schöne schat 
dat het nu nog tussen de vijftigduizend 
en zeventigduizend euro kost om een 
bestaand huis klimaatneutraal te ma-
ken. Maar daarbij komt meer kijken 
dan alleen stoppen met aardgas. Het 
behelst ook vergaande energiebespa-

rende maatregelen, zodat er weinig – 
duurzame – energie nodig is om het 
huis te verwarmen. Wie opdraait voor 
de kosten is nog niet bedacht. Kamp 
schrijft in de Energieagenda alleen dat 
de kosten betaalbaar moeten zijn. Wat 
dat inhoudt, legt hij niet uit. In ieder 
geval blijven de subsidies voor energie-
besparende maatregelen en duurzame 
energie-installaties voorlopig bestaan. 
Hoogleraar Blok verwacht dat meer 
huiseigenaren zullen investeren in 
duurzame energie-installaties als de 
prijzen ervan dalen. ‘Maar dat is een 
kip-ei-verhaal. De prijzen dalen pas als 
er meer vraag komt naar installaties.’

Over wonen zonder aardgas bestaan 
nog veel vragen. Blok: ‘Maar het gaat 
gebeuren. Het wordt een enorme 
operatie, maar vergeet niet dat we het 
gasnetwerk in slechts tien jaar hebben 
aangelegd. Dat lukte ook.’  

 eigenhuis.nl/energiehuis geeft infor-
matie over duurzame energie-installaties, 
zoals warmtepompen en zonneboilers. 
Op eigenhuis.nl/subsidie vindt u lande-
lijke energiesubsidies en -financieringen. 

Aansluitplicht nieuwbouw 
De Tweede Kamer heeft november 
vorig jaar ingestemd met een 
motie om de gasaansluitplicht te 
schrappen uit de Gaswet. Tot nu 
toe zijn netbeheerders verplicht 
huizen aan te sluiten op het gasnet 
als een bewoner daar om vraagt. 
Als de motie uiteindelijk wet 
wordt, verandert de aansluitplicht 
in een recht om aangesloten te 
worden op warmte. Dat kan, 
afhankelijk van de locatie, een 
warmte-, elektriciteits- of gasnet 
zijn. 

Wie opdraait voor de kosten  
is nog niet bedacht. Kamp schrijft 

alleen dat het ‘betaalbaar’  
moet zijn

mende landen aan de Klimaattop in 
Parijs wordt voor het eerst geëvalu-
eerd. Dat zal voortaan elke vijf jaar 
gebeuren. 

2030
De CO2-uitstoot van de landen in de 
Europese Unie moet 40 procent 
lager zijn dan in 1990. 

2050 
Nederland mag nauwelijks  
nog CO2-uitstoten.  

2100 
Dit jaar mag wereldwijd geen CO2 
meer worden uitgestoten. De 
opwarming van de aarde moet onder 
de 2 graden Celsius zijn gebleven. 
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